


˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‰‡י ‚בר‡ רב‡, רו„ף ˆ„˜‰ וחס„

זכ‰ לפזר מכספו ל‰„פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

ס. פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ‰'˙˘פ"‡ 

˙נˆב"‰
•  •  •

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„, 
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰ ‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם 

טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה
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נ˘˙נ‰ ‚„ר „יבורו ע„ ˘חל על י„ו ˜נין בחפı ועפ"ז יב‡ר ‰חילו˜ 

בין ‰עוב„ו˙
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בעז‰י״˙.

‰ננו  ב‰ר,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˙כח), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך 
נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙ 
מליוב‡וויט˘  כ"˜ ‡„מו"ר  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
מח„˘  עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ‰בי‡ורים 
בע˙  ולפעמים  ‰מערכ˙,  חברי  ע"י  ונערכו 
בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
˘‰ם  כפי  עם ‰מ˜ורו˙  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט,  במ˜ורם  מופיעים 
סו‚יו˙", ˘מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי ‰„ברים], 
ב˜יˆור  נ‡מרו  ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים  וי˘ 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰ 
ב˙וכן  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים), 

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

מל‡‰  "כי  ‰יעו„  ל˜יום  ˘נזכ‰  וי‰"ר 
˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰   ,"'‰  ˙‡ „ע‰   ıר‡‰
במ‰ר‰   ,‡ˆ˙ מ‡˙י  ח„˘‰  ˙ור‰  ח„˘‰, 

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת שבתיח לללקראת

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע

קקלקראת שבת

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״רשיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע

פרקי אבות – פרק ד

ל ָאָדם משנה א ֵאיֶזהּו ָחָכם, ַהּלֹוֵמד ִמּכָ
״‡יז‰ו חכם ‰לומ„ מכל ‡„ם" - כ„י ל‰יו˙ ״לומ„׳, ל‡ ˆריכים ל‰יו˙ חכם. ˘כן, לימו„ 
‰ו‡ מ„רי‚‰ עˆמי˙ ˘ל ‡„ם. ‡„ם - לומ„, מי ˘‡ינו לומ„ - ‡ינו ‡„ם. ר˜ מי ˘לומ„ מכל 

‡„ם - ‰נו חכם. כלומר - חכם ‰ו‡ ז‰ ˘מחפ˘ ומוˆ‡ בכל ‡„ם „בר טוב ל‰˙למ„ ממנו.

(˙ר‚ום מלי˜וטי „יבורים ח"‡ עמ' 218 - ל˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם ח"‡-ב עמ' 142.

ור‡‰ ˘ם ‰בי‡ור ב‡ריכו˙)

י  משנה א ְלּתִ ּכַ ַדי ִהׂשְ ל ְמַלּמְ ֱאַמר ִמּכָ ּנֶ ל ָאָדם, ׁשֶ ֵאיֶזהּו ָחָכם, ַהּלֹוֵמד ִמּכָ
‰חסי„ ר׳ בˆל‡ל [מ‡ז‡ריı'] למ„ מכל ‡ח„ מ„‰ טוב‰. 

‰ו‡ ‰י' מספר ב˘ם ‰בעל ˘ם טוב ˘‡מר על מ‡מר רז״ל "‡יז‰ו חכם ‰לומ„ מכל ‡„ם, 
˘נ‡מר 'מכל מלמ„י ‰˘כל˙י'". לכ‡ור‰ ‰י' ˆריך לומר ׳‰לומ„ מכל מלמ„'? ‡מר על כך 
טוב‰.  מ„‰  ללמו„  ר˘ע ˆריכים  מ‡„ם  מכל ‡ח„, ‡פילו  ללמו„  ˘ˆריכים  טוב,  ˘ם  ‰בעל 
ב˙ור‰  י˘ ‡ו˙  י‰ו„י  לכל  ˘כן  מ‚נב,  ללמו„ ‚ם  ˘ˆריכים  זו˘‡ [מ‡ניפולי]  ר׳  ˘‡מר  כפי 

ומ„‰ מי״‚ ‰מ„ו˙ ˘נ„ר˘˙ ב‰ן.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙"˘ עמ' 104-5 - ספר ‰˘יחו˙ ˙"˘ ‰מ˙ור‚ם עמ' ˜ז)

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה



לימוד מכל אדם, מכל 
מאורע ובכל פרט

ל ָאָדם ֵאיֶזהּו ָחָכם, ַהּלֹוֵמד ִמָכּ
משנה א

החשמל  הארת  אשר  הידיעה  קבלתי  בנועם 

בכפר חב"ד נסתדרה בפועל, וכבר התועדו לאורו 

ביום הבהיר י"ט כסלו...

מנהג יהודי עתיק יומין לדרוש רמזים והוראות 

חכם  "איזהו  המשנה  וכמא'  המתרחש,  דבר  בכל 

הלומד מכל אדם", והבעש"ט הוסיף ענין הלימוד 

מכל מאורע ובכל פרט.

מיום  הרי   - שני-אור   - הזקן  רבנו  של  אורו 

גאולתו י"ט בכסלו התחיל להתפשט בלי הפרעות 

ועיכובים, ובאופן אשר יגיע גם לאנשים פשוטים, 

החסידות  דתורת  הנקודה  כללות  זוהי  אשר 

להמשיך ולקשר עומק רום עם עומק תחת.

הוא  החשמל  כח  הנה  הצחות,  דרך  ועל 

מהכוחות הנסתרים שבטבע, כי כח זה עצמו אינו 

ידי  על  ורק  החושים,  מחמשת  באחד  השגה  בגדר 

כח  ואור  מציאותו,  נודעה  ומסובביו  פעולותיו 

נסתר זה דוחה האפילה ומגי' חשכת הלילה.

ברוחניות,  הנ"ל  ענין  כעין  בגשמיות  והוא 

על  [ש]מתגלה  דרזין,  רזי  שבתורה,  שהנסתר 

אפלת  דוחה   - חסידות  חיי  ואורח  החסידות  ידי 

החומר ומאיר חושך הגשם.

(אגרות קודש ח"ח עמ' קא-ב)

"והוי שפל רוח" – באמת לאמיתו
ְפֵני ָכל ָאָדם ַפל רּוַח ִבּ ֶוֱהֵוי ְשׁ
משנה י

הנה  שמתעוררים,  למרות  אשר  עקא  ...דא 

לאחרי  אפילו  לפעמים  אשר  אחדים  ישנם 

שצריכים  ומה  הקוים,  מחליפים  ההתעוררות 

חבירו  את  ולדון  שלו,  ענינים  על  תשובה  לעשות 

רוח  שפל  "והוי  שיקוים  כך,  כדי  עד  זכות  לכף 

באמת  "והוי  הזקן   רבנו  וכלשון  האדם",  כל  בפני 

רבנו  בזה  שהביא  אחר   במקום  (וכמבואר  לאמיתו" 

ההיפך,  עושים  והם  ה"א),  בתוספת  'האדם'  הגירסא 

תשובה,  שיעשו  בהתלהבות  אחרים  על  שמצוים 

על  זכות  מלמדים  מזה  פחותה  לא  ובהתלהבות 

פשעים  כל  "על  הכתוב  על-דרך  ובהידור  עצמם 

שפל  שיהיו  בהסביבה  ותובעים  אהבה",  תכסה 

רוח נגדם.

אדם  שבין  שבענינים  משנה   דבר  ידוע  וכבר 

לחבירו, לא מועיל שמהדרים לאכול בפסח דוקא 

מצה שמורה עגולה ונשארים ערים בליל שבועות 

מועילים  אז  אשר  חבירו,  את  שירצה  עד  וכו', 

ענינים אלו.

(אגרות קודש חי"ג עמ' יט)

הפיתרון לחיכוכים עם ההורים 
ֱהֵוי ּגֹוֶלה ִלְמקֹום ּתֹוָרה
משנה יד

במענה על מכתבו . . בו כותב אודות הנער בן 

הוריו]  [מצד  הפרעות  לו  יש  אשר  וחצי  שנה  י"ג 

להנהגתו ביראת שמים וכו'. 

הוראת  לקיים  טוב  היותר  דא  בכגון  הנה 

אין  שאז  תורה,  למקום  גולה  הוי  המשנה, 

החיכוכים בין הצדדים יום יום, אלא רק פעם אחת 

וכנראה  תורה,  למקום  לנסיעתו  שיסכימו  בכדי 

ובפרט  פרטים  ובכמה  שבהנ"ל  התועלת  במוחש 

בעיני  חן  ומוצא  הוא  רגיל  שכבר  הברית  בארצות 

ובודאי  זמן,  למשך  הוריהם  מבית  לנסוע  הנוער 

ההורים  על  השפעה  להם  שיש  אנשים  למצוא  יש 

יתברך  וה'  להאמור,  יסכימו  סוף  שסוף  בכדי 

יצליח אותו לראות פרי טוב בעמלו ולעשותו ירא 

שמים חסיד ולמדן. 

בברכה לבשורות טובות בהאמור. 

(אגרות קודש חי"ג עמ' כח)

פרקי אבות - פרק ד

זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן, הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה ועשירות גדוה

לקראת שבת „

שביעית – זכר מעשה בראשית
מדוע נצרכת ראי‘ ששבת לה‘ הוא לשם ה‘? / מדוע הוצרך רש“י לראי‘ על זה ש“לה‘“ פירושו ”לשם ה‘“? / למה יש 

הו“א ששבת תהא בטלה בשנה השביעית? / ביאור בדברי רש“י בטעם מצות שמיטה

ל‰'.  ˘ב˙   ıו˘ב˙‰ ‰‡ר לכם,  נו˙ן  ˙בו‡ו ‡ל ‰‡רı ‡˘ר ‡ני  ב-„): "כי  (כ‰,  פר˘˙נו  ברי˘ 
˘ב˙  ‰˘ביעי˙  וב˘נ‰  ˙בו‡˙‰.   ˙‡ ו‡ספ˙  כרמך,  ˙זמור  ˘נים  ו˘˘  ˘„ך,  ˙זרע  ˘נים   ˘˘

˘ב˙ון י‰י' ל‡רı ˘ב˙ ל‰', ˘„ך ל‡ ˙זרע וכרמך ל‡ ˙זמור". 

ומפר˘ ר˘"י (על ‰˙יבו˙ "˘ב˙ ל‰'" ˘ב˙חיל˙ ‰ענין): "˘ב˙ ל‰' – ל˘ם ‰', כ˘ם ˘נ‡מר 
ב˘ב˙ בר‡˘י˙".

ו‰מפר˘ים (חז˜וני. ב‡ר מים חיים. ור‡‰ ‚ם ˘פ˙י חכמים. ועו„) בי‡רו ˘כוונ˙ ר˘"י ‰י‡ ˘‰כ˙וב 
‡ו  ‰‡„ם  מנוח˙  ל˘ם  ‰˘ביעי˙  ב˘נ‰   ‰„˘‰ ממל‡כו˙  ‰˘בי˙‰  מטר˙  ˘‡ין  ללמ„נו  ב‡ 
כח  ל‰  ˘י‰י'  כ„י  ‡ח˙  ˘נ‰  ˘„ו˙י‰ם   ˙‡ ˘מ˘בי˙ים  ‡„מ‰  עוב„י  כ„רך   ,‰„˘‰ ל˙ועל˙ 
מˆו˙  ˜יום  ל˘ם   – ל‰'"  "˘ב˙  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ‰˘בי˙‰  ‡ל‡   .(‡ כט,  ב"ב  (ר‡‰  ‰ב‡ו˙  ב˘נים 
נ‡מר  י)  י˙רו (כ,  בפ'  בר‡˘י˙". „‰יינו,  ב˘ב˙  ˘נ‡מר  ר‡י' – "כ˘ם  ר˘"י  מבי‡  וע"ז  ‰˜ב"‰. 
כן ˆריכ‰  ל‰יו˙ "ל˘ם ‰'",  ˘ב˘ב˙ ˆריכ‰ ‰˘בי˙‰  וכ˘ם  ל‰' ‡ל˜יך",  ˘ב˙  "ויום ‰˘ביעי 

ל‰יו˙ ‰˘בי˙‰ ב˘ביעי˙ ל˘ם ‰'. 

ל‰'" ‰ו‡  לח„˘ ‡˘ר ‰פירו˘ „"˘ב˙  נ„ר˘  ר˘"י  כי ‡ם  מחוור,  ז‰ ‡ינו  פירו˘  ‡מנם  ב. 
"ל˘ם ‰'" – כלומר ˘‡ין ז‰ מובן מ‡ליו – ‰י' ˆריך לפר˘ ז‡˙ בפעם ‰ר‡˘ונ‰ ˘נ‡מר‰ ל˘ון 

זו, בפסו˜ ‰נ"ל ‚ופ‡ ˘בפ' י˙רו; ו‰ל‡ ל‡ פיר˘ ר˘"י ˘ם מ‡ומ‰!

‰וˆרך  ול‡  כ‡ן,  פירו˘ו  כעין  ר˘"י  ˘מפר˘  ‡חרים  במ˜ומו˙  מˆינו  ל‰˜˘ו˙:  י˘  ועו„ 
ל‰בי‡ ר‡י' לכך. וכ‚ון בפסו˜ "וי˜חו לי ˙רומ‰" (˙רומ‰ כ‰, ב), ˘ר˘"י מפר˘ ˘ם "לי – ל˘מי", 
ו‡ינו מבי‡ על כך ˘ום ר‡י‰. ו‡ם כן, מ„וע כ‡ן ‡ין ר˘"י מס˙פ˜ בעˆם ‰פירו˘, "˘ב˙ ל‰' – 

ל˘ם ‰'", ‡ל‡ ‰וˆרך ל‰בי‡ על כך ר‡י' מיוח„˙ – "כ˘ם ˘נ‡מר ב˘ב˙ בר‡˘י˙"?

‚. ‡ל‡ י˘ לפר˘ (ר‡‰ ‚ם ר‡"ם כ‡ן. „ברי „ו„ (ל‰ט"ז). ועו„ מפר˘ים): 

˘ב‡  מ‰  ז‰  ול‡  מעˆמו,  ‰ו‡  מובן   ,"'‰ "ל˘ם  מ˘מעו˙ו  ל‰'"  ˘"˘ב˙  ‰„בר  עˆם  ‡כן, 

ביאורים בפשוטו של מקרא

שבת שבתלקראת שבתלקראת המדור מודפס קלקראת שבתלקראת
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו
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ר˘"י לפר˘. ו‰י‡ ‰נו˙נ˙ ˘בפ' י˙רו ל‡ פיר˘ ר˘"י ˙יבו˙ ‡לו, כי מ˘מעו˙ן מובנ˙ מעˆמ‰ 
(כנ"ל ס"ב).

ומ„יי˜ ‰ענין ב'„יבור ‰מ˙חיל' – ‰˙יבו˙ ˘ר˘"י מע˙י˜ מ‰כ˙וב: 

לב„‰  "ל‰'"  ˙יב˙  מע˙י˜  ‰י'   -  "'‰ "ל˘ם  פירו˘ו  ˘"ל‰'"  לפר˘  ‰י˙‰  ר˘"י  כוונ˙  ‡ם 
ס"ב);  כנ"ל  ופיר˘ "ל˘מי" –  ˙יב˙ "לי"  ˘‰ע˙י˜  ˘ם  ˙רומ‰  בפ'  ומפר˘‰ "ל˘ם ‰'" (וכמו 
‡ולם ר˘"י ‰וסיף ל‰ע˙י˜ ‚ם ˙יב˙ "˘ב˙ (ל‰')" – ו‰סיב‰ לכך ‰י‡ כי ˙יב‰ זו ‰י‡ ‰„ור˘˙ 

בי‡ור.

‰ל˘ון  ‡ריכו˙  פ˘ר  ומ‰   – ל‰'"   ıר‡‰ "ו˘ב˙‰  ב˜יˆור  לומר  ˆריך  ‰י'  לכ‡ור‰,  „‰נ‰ 
‰˘בי˙‰:  ‡ופן  על  ללמ„  ב‡‰  זו   ‰˘‚„‰˘ ר˘"י,  מפר˘  וע"ז  ל‰'"?  ˘ב˙   ıר‡‰ "ו˘ב˙‰ 
וב‡‰  בכלל,  ל˘בו˙ "ל˘ם ‰'"  ˘ˆריך  יו„עים  ל‰'" – ‰יינו   ıר˜ "ו˘ב˙‰ ‰‡ר נ‡מר  ‡ם ‰י' 
˘ל  ‰‡ופן  ב‡ו˙ו  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ˘‰˘בי˙‰  ללמ„נו   – ל‰'"  ˘ב˙   ıר‡‰ "ו˘ב˙‰   ‰˘‚„‰‰

‰˘בי˙‰ ב"˘ב˙ בר‡˘י˙", כ„ל˜מן. 

„. בי‡ור ‰ענין: 

מˆינו ˘‰ל˘ון "˘ב˙ בר‡˘י˙" ˘ולל˙ ‡˙ ‰˘בי˙‰ ביום-טוב. וכמו בס„ר‰ ‰˜ו„מ˙, בפ' 
ר˘"י:  ומפר˘   – ‰˘ב˙"  "ממחר˙  ל‰יו˙  ˘ˆריך  ל‰עומר  בנו‚ע  ˘ם  ˘נ‡מר  י‡),  (כ‚,  ‡מור 
‡יז‰ו".  יו„ע   ‰˙‡ ‡י  בר‡˘י˙  ˘ב˙  ‡ומר   ‰˙‡ ˘‡ם  פסח,  ˘ל  ‰ר‡˘ון  טוב  יום  "ממחר˙ 
„ו˜‡  מ˙‡ימ‰  בר‡˘י˙"  "˘ב˙  ‰ל˘ון  ו‡ילו  ליום-טוב,  ‚ם  מ˙‡ים  "˘ב˙"  ˘‰ל˘ון  ו‰יינו, 

ליום ‰˘ביעי. 

ו‰יינו, כי ב‰ˆיווי על ˘בי˙‰ ממל‡כ‰ ב˘ב˙ נ‡מרו ˘ני טעמים (ר‡‰ מור‰ נבוכים ח"ב פל"‡ – 
‰וב‡ ברמב"ן ו‡˙חנן ‰, טו. מט‰ מ˘‰ ס˙ל"ז): 

(‡) זכר למע˘‰ בר‡˘י˙ – מכיון ˘‰˜ב"‰ עס˜ במל‡כ˙ ‰ברי‡‰ ˘˘‰ ימים וביום ‰˘ביעי 
˘ב˙, לכן נˆטוו‰ ‰‡„ם ל˘בו˙ ממל‡כ˙ו ביום ‰˘ביעי (י˙רו כ, ט-י‡).

מˆרים   ıב‡ר עב„ ‰יי˙  כי  טו): "וזכר˙  (ו‡˙חנן ‰,  ובל˘ון ‰כ˙וב  מˆרים –  ליˆי‡˙  זכר  (ב) 
ויוˆי‡ך ‰' ‡ל˜יך מ˘ם בי„ חז˜‰ ובזרוע נטוי' על כן ˆוך ‰' ‡ל˜יך לע˘ו˙ ‡˙ יום ‰˘ב˙". 

נ˜ר‡  ולכן ‚ם ‰ו‡  ליום-טוב,  מ˙‡ים ‰ו‡ ‚ם  מˆרים"  ליˆי‡˙  ˘ל "זכר  ובכן, ‰טעם ‰˘ני 
מ‚.  כ‚,  ב. ‡מור  כ,  י˙רו  פר˘"י  יב.   ,‚ ˘מו˙  ר‡‰   – מˆרים  ביˆי‡˙  כל ‰מוע„ים ˜˘ורים  (˘‰רי  ב˘ם "˘ב˙" 
ועו„); ‡ולם ‰טעם ‰ר‡˘ון ˘ל "זכר למע˘‰ בר‡˘י˙" – ‡ינו ביום-טוב ‡ל‡ ר˜ ביום ‰˘ביעי, 

ולכן „ו˜‡ ‰ו‡ נ˜ר‡ "˘ב˙ בר‡˘י˙". 

בר‡˘י˙": ‰כוונ‰ "ל˘ם  ב˘ב˙  ˘נ‡מר  כ˘ם   '‰ – "ל˘ם  בפירו˘ו  ר˘"י  כוונ˙  וזו ‡יפו‡ 
בר‡˘י˙",  למע˘‰  בר‡˘י˙ – "זכר  ˘ב˘ב˙  ב˘בי˙˙ ‰˘נ‰ ‰˘ביעי˙ ‰י‡ ‡ו˙‰ ‰כוונ‰   "'‰

כלומר: ז‰ ˘‰˜ב"‰ בר‡ ‡˙ עולמו ב˘˘‰ ימים וביום ‰˘ביעי ˘ב˙. 

[ור‡‰ ˆ„‰ ל„רך כ‡ן: "כ˙ב ‰חז˜וני עליו (על ר˘"י) וז"ל: כלומר, ל‡ ˙‰‡ כוונ˙ך ל‰וביר‰ 
ר˘"י...  כווונ˙  ˘זו  ח˘ב  ז"ל  עכ"ל. ‚ם ‰רמב"ן  מˆו˙ ‰˜ב"‰,  לע˘ו˙  כ„י  לטייב‰, ‡ל‡  כ„י 
‰˘ם  בו  ˘˘ב˙  ˘ב˙  ל˘ם  ˘בי˙˙‰  ˘י‰י'  ‡ל‡  ר˘"י,  כוונ˙  זו  ˘‡ין  כ˙ב  ז"ל  ‰ר‡"ם  ‡בל 
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נוח‰  חכמים  רוח  ˘˙‰י‰  בכ„י  ‡ו  ‡מנ‰, 
 ,ıחפ‰„ ל˜נין  בנו‚ע  ול‡  וכו'),  ‰ימנו 
ב„ין ˜נין, "ל‡ ˜נ‰  ב‰בריי˙‡ ‡יירי  ו‡ילו 
מז‰] „‰ירו˘למי  ומוכח  כו'"?  ˘י‚בי‰  ע„ 
ולכן  בז‰ ˜נין  ˘י˘  ˘ס"ל  רב  „ברי  מפר˘ 
‡ינו חוזר בו, כמ"˘ במפר˘י ‰ירו˘', וז‰ו 
„ל‡  ‡מרו  ולו˜ח  במוכר  "‡ם  ˘מ˜˘‰ 
˘יוˆי‡נו  ע„  ‡ו  ˘י‚בי‰נו  ע„  ‰לו˜ח  ˜נ‰ 
מ˙נ‰ „ל‡  במ˜בל  מכ"˘  מר˘ו˙ ‰בעלים, 
לי˙  רב  ו‡מ‡י ˜‡מר  לחו„י‰,  ב„יבור  זכ‰ 
˘מ˘ני  מ‰  לפי  [ופ˘יט‡  בי"  חזר  ‡נ‡ 
עמו  ˘‰עמי„ו  "כ‡ן  ˜ו˘י‡  ‡‰ך  ‰ירו˘' 
כ‡ן ב˘ל‡ ‰עמי„ו עמו", כמו ˘פי' בפנ"מ 
‰עמי„ו  ב˘ל‡  בריי˙‡  ל‰‡י  מו˜י  „"רב 
ב„רכי  ˘י˜נ‰  ע„  ˜נ‰  ל‡  לכן  עמו  ללו˜ח 
‰˜ני‰ ו‰‡י „רב ‚ופי‰ ב˘‰עמי„ ל‰מ˜בל 
מ‰  לו  ו‰ר‡‰  לו  לי˙ן  ˘‡מר  ב˘ע‰  עמו 
˜נ‰  לכן  עמו",  "˘‰עמי„ו  „כיון  ˘‰ו‡", 
ו‡ינו חוזר בו] – ‰נ‰ מעין ז‰ י"ל למס˜נ˙ 
נ‰‚  „רב  ומ‰  ‰„ין  למ„˙  "˙מן  ‰ירו˘למי 
למ„˙ חסי„ו˙", ˘ז‰ ˘רב נ‰‚ בעˆמו מ„˙ 
חסי„ו˙ ˘ל‡ ‰י‰ חוזר בו, ‡ינו ב‚„ר ‡חר 
רב  ב„ע˙  (בירו˘למי)  ב˙חל‰  ˘סבר  ממ‰ 
(˘י˘ ב„יבורו ˜נין). ו‰יינו, ˘מ„˙ חסי„ו˙ 
„רב (ל‡ לחזור מ„יבורו) ‡ין פירו˘‰ ˘ל‡ 
מ„˙  ˘מˆ„  ‡ל‡  מ„יבורו,  ‡ח"כ  בו  חזר 
ב˙ו˜ף,  בעˆמו  „יבורו  ‰י‰  ˘לו  חסי„ו˙ 

˘‚מר ומ˜ני.

ועפ"ז יובן ˘כ"ז ‡פ˘ר לומר ר˜ בנו‚ע 
לחפˆיו  ˘בנו‚ע  בי˙ו,  לבני  ל‰‡מיר‰ 
„˜נין  ˙ו˜ף  ב„יבורו  י˘  ‰פרטי  ורכו˘ו 
ב‰מ˙נ‰ ˘‡מר לי˙ן לחבירו, ‡בל כ˘‡יירי 

˘‰ם  ˘ל ‰˜‰ל, ‡ל‡  ˘ל ‡חר ‡ו  ב„ברים 
˘מפ˜„  „ב"מ  כ‰‡  כו',  לˆוו˙  בר˘ו˙ו 
(‡ו  ˜נין  ז‰  ברכו˘  חל  ל‡  ‡זי  ל˘מ˘י‰, 
[ובמיל‡  ‰מ˙נ‰  ב‚וף  ‰˙חייבו˙)  ‡פילו 
‰‰˙חייבו˙  לכ˙חיל‰  כ‡ן  ˘ייכ˙  ל‡ 
לעמו„  „רב,  חסי„ו˙"  "מ„˙  מˆ„  ˘י˘נ‰ 
י˙˜יים  ל‡  „יבורו  ‡ם  ‡ף  ו‡"כ,  ב„יבורו, 
חסרון  כ‡ן  ‡ין  ‰רכו˘  בעלי  מחמ˙  ‡ח"כ 
מ‰  ע"פ  ו‰יינו  ˘לו,  חסי„ו˙  במ„˙ 
בכ‰"‚  חסי„ו˙  „‰מי„˙  לעיל  ˘נ˙ח„˘ 
מעי˜ר‡ ‡ינ‰ ר˜ בעˆם ‡י ‰חזר‰ מ„יבורו 
ל‰„יבור  י˘  כן  ˘מחמ˙  בכך  „ו˜‡  ‡ל‡ 
מ‰  ‡ם  נחסר  ל‡  ובז‰  כו',  ˙ו˜ף  מעי˜רו 
‰רכו˘  בעלי  מחמ˙  ‰ו‡  מ˙˜יים  ˘‡ינו 
מˆי„ו].  „יבורו  בכח  ˜לי˘ו˙  מפני  ול‡ 
„נימר  ‡ימ˙  ל˘מ˘י‰  רב  "מפ˜„  ולכן 
‰ב  מסכן  ‰ו‰  ‡ין  נ˘  לבר  מ˙נ‰  ˙˙ן  לך 
˙ניינו˙",  בי  ‡ימליך  ע˙יר  ו‡ין  מי„  לי‰ 
נ„ר  נע˘‰  לעני  ˘בנו‚ע  בז‰  ‰כוונ‰  ˘‡ין 
ל‰יפך  ‡ל‡  בו,  לחזור  יכול  ‡ינו  ובמיל‡ 
˘מבי‡  ˘ם,  בירו˘למי  (וכפ˘טו˙ ‰‰מ˘ך 
בו)  לחזור  ˘יכול  ללפנ"ז  ב‰מ˘ך  „רב   ‡‰
לבני  ‰‡מיר‰  ל‚בי  ‰˘ינוי  בז‰  ל‰„‚י˘   –
ע"י  נ˘לם  (וכיו"ב)  ‰˜נין  ‡ין  ˘כ‡ן  בי˙ו, 
‚מר  לב„  ˘ב‡מיר˙ו  ו‰„יבור,  ‰‡מיר‰ 
בי˙ו,  לבני  כב‡מיר˙ו  מ˙חייב)  (‡ו  ומ˜ני 
כ˘‰מ˜בל  ולכן  ‰מ˜בל,  מי‰ו  ˙לוי  ‡ל‡ 
יו„ע  בכ‰"‚  כי  מי„,  לו  ל˙˙  עני ˆריך  ‰ו‡ 
‰ו‡ ˘‚ם „ע˙ו ˘ל בעל ‰רכו˘ (‡ו ‰˜‰ל) 
עיכוב  כ‡ן  ‡ין  (ובמיל‡  לי˙ן  בו„‡י  ‰י‡ 
ס‰„י  „‡נן  „יבורו,  ˘מכח  ‰˜נין  ‚מר  על 
לבירור  מ˜ום  ו‡ין  לז‰),  מסכימ‰  „„ע˙ם 

נוסף, וכנ"ל.
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(˘‡ינו ˘לו), ‰י‰ רב ר‚יל לˆוו˙ ל˘מ˘י‰ 
(˘מ˘ ב"„) וכיו"ב, ו‡ילו ב˘ייכו˙ לרכו˘ 
לבני  מˆוו‰  רב  ‰י‰   – ˘בבי˙ו  (ענינים) 

בי˙ו, כולל מ˘ר˙ ו˘מ˘ בבי˙ו.

‰עוב„ו˙,  בין  ‰חילו˜  מובן  ועפ"ז 
במ„˙  ‰י˙‰  ‰פרטי  ברכו˘ו  רב  „‰נ‰‚˙ 
(‡פי'  מ„יבורו  ל˘נו˙  ˘ל‡  חסי„ו˙ 
במ˙נ‰,  כ‚ון  ממון,  ב‰פס„  ˜˘ור  כ˘ז‰ 
‡בל  וכיו"ב);  ‰˘ער  כ˘נ˙יי˜ר  במכר  ‡ו 
˘ל  רכו˘  ‡ל‡  ˘לו,  ˘‡ינו  לרכו˘  בנו‚ע 
‡ין  בר˘ו˙ו,  ‰נמˆ‡  „יחי„)  (‡ו  ‰˜‰ל 
במ„˙  לנ‰ו‚  עˆמו  על  ל‰חמיר  מ˜ום 
˘ז‰  כיון  ב„יבורו,  ל˘נו˙  ˘ל‡  חסי„ו˙ 
˘רכו˘ם  ליחי„ים)  ל‰˜‰ל (‡ו  „בר ‰˘ייך 
חסי„ו˙  מ„˙  ‡ין  ולכן   – בר˘ו˙ו  נמˆ‡ 
˘לו לעמו„ ב„יבורו ˘ייכ˙ ומחייב˙ בנו‚ע 
‰ן  ולכן,  ‰יחי„ים).  ‡ו  („‰˜‰ל  ז‰  לרכו˘ 
בר˘ו˙ו, ˆריך  יחי„ ‰נמˆ‡ים  לנכסי  בנו‚ע 
רוˆ‰  כמ‰  ‰רכו˘  בעל  ˘ל  „ע˙ו  ל˘ער 
וכיו"ב,  ‰˜‰ל  ל˜ופ˙  בנו‚ע  ו‰ן  לי˙ן, 
ו‰‡חר‡ים  ‰˜‰ל  (רוב)  „ע˙  ל˘ער  י˘ 
˘כ‡˘ר  למ˘ר˙ו,  רב  ‡מר  ולכן  „‰˜ופ‰. 
כי  מי„,  לו  י˙ן  לעני,  מ˙נ‰  ל˙˙  לו  ‡ומר 
‰˜‰ל  ב˜ופ˙  ר˜  „ל‡  לרב,  וברור  ו„‡י 
(רב)  עליו  סומכים  לˆ„˜˙ ‰˜‰ל  ‰מיוע„˙ 
לחל˜ם, ‡ל‡ „‚ם בנו‚ע ליחי„ – ניח‡ לי‰ 
˘י˙ן  ‰˜‰ל,  רב  ˘‰ו‡  כיון  ‰יחי„,  לז‰ 
ל‰עני; מ˘‡"כ בנו‚ע לע˘יר ˆיו‰ "‡מליך 
בי ˙ניינו˙", כי ‡מיר˙ו ב˙חל‰ ל˙˙ ‰י˙‰ 
ˆריך  ולכן  (בעˆמו),  רב  ˘ל  „ע˙ו  כפי 
‰רכו˘  בעלי  ˘ל  „ע˙ם  (עו‰"פ)  ל˘ער 
ולכן  (לע˘יר),  זו  למ˙נ‰  מסכימים  ‡ם   –

"‡מליך בי ˙ניינו˙".

וע„יין ˆל‰"ב, „‡פילו ברכו˘ ‡חרים, 
מ"מ סו"ס כ˘מ˘נ‰ ‡ח"כ מ„יבורו י˘ בז‰ 

˘ליל˙ מ„˙ חסי„ו˙ „רב (כיון ˘‡ינו עומ„ 
ו‡"כ  ע"ז).  טעם  לו  ˘י˘  ‡ף   – ב„יבורו 
‰רי מˆ„ מ„˙ חסי„ו˙ ˘ל‡ י˘נ‰ מ„יבורו, 
‡ו„ו˙  לומר  ˘ל‡  ב˙חל‰  ל‰ז‰ר  ‰ו"ל 
ועו„  „יבורו.  ˘י˘נ‰  ‡פ˘ר  ‡ם  זו  נ˙ינ‰ 
‰‡חריו˙  לרב  ני˙נ‰  „‡ם  ל‰˜˘ו˙,  י˘ 
וכיו"ב),  ‚ב‡י  (ב˙ור  ‰מל‡‰  ו‰בעלו˙ 
לכ‡ור‰ ל‡ ‡יכפ˙ לן מ‰ו רˆונם ˘ל בעלי 

‰רכו˘, ˘‰רי ‰כל בר˘ו˙ו ˘ל רב.

"מי„˙  „ב‰ך  בז‰,  ל‰וסיף  נר‡‰  ולכך 
‰כוונ‰  ˘ביעי˙  במס'  ‰‡מור  חסי„ו˙" 
ר˜  רב ‰י‡ (ל‡  ˘ל  חסי„ו˙ו  ˘‰‚„ר˙  ‰י‡ 
˘ל‡  ‡מיר˙ו  ל‡חרי  נו‰‚  ˘בפועל  במ‰ 
˘י˘ „ין ‡חר   ( ז‡˙ –  עו„  בו, ‡ל‡  לחזור 
‰יוˆר˙  כזו  ‰י‡  ˘מ„˙ו  ‰יינו  ל‡מיר˙ו, 
˘ינוי ב‚וף „יבורו, „כיון ˘מו‚„ר ‰ו‡ (כבר 
ו‰נ‰‚˙ו ‰ר‚יל‰  ˘מ„˙ו  כמי  בע˙ „יבורו) 
"‰ן  כ‡ן)  בירו˘'  (‰מבו‡ר  ‰„ין  ע"פ  ‰י‡ 
„ברו   ˙‡ ל˜יים  ‰יינו   ,"˜„ˆ (י‰י‰)  ˘לך 
ל‰רמב"ם  פי‰מ"˘  עיי'  ‡ו˙ו,  ול‰ˆ„י˜ 
ˆ"ל  ‰‡מיר‰  „ב˘ע˙  (וכ"˘  כ‡ן  ˘ביעי˙ 
לי˙ן  בו„‡ו˙  לו  ˘י‡מר   –  "˜„ˆ ˘לך  "‰ן 
לו, ול‡ „רך ‰י˙ול וכיו"ב, ‡ח„ בפ‰ ו‡ח„ 
בלב (עיי' בכ"ז בסו‚יי˙ ‰בבלי „ב"מ ˘ם ובסו‚יי˙ 
‰ירו˘' ˘ביעי˙ כ‡ן)), ל‰כי חל מˆ„ ז‰ ˘ינוי 

מעי˜ר‡ ב˙ו˜ף ‰„יבור ל‚בי „יבורי ‡חרים, 
˘נע˘‰  ומ˜ני,  ‚מר  לב„  ב„יבור  רב  „‡ˆל 
כ‡ן,  בירו˘'  וכ„מוכח   .ıב‰חפ ˜נין  עי"ז 
על  פלי‚‡  רב "מ˙ני˙‡  על ‰נ‰‚˙  ˘‰˜˘ו 
במ˘יכ‰  נ˜נין  רב ‡ימ˙י ‡מרו ‰מטלטלין 
˘ני‰ם  ˘ל  ˘‡ינו  בחˆר  בר˘ו˙ ‰רבים ‡ו 
˘י‚בי‰  ע„  ˜נ‰  ל‡  ‰מוכר  בר˘ו˙  וכו' 
‰בעלים  מר˘ו˙  ‰כל   ˙‡ ˘ימ˘וך  ע„  ‡ו 
רב  „„ברי  ‰˘ייכו˙  מ‰י  [„לכ‡ור‰,  כו'" 
חוזר  ‰י‰  ˘ל‡  ‡מר  רב  ‰רי  ל‰בריי˙‡? 
ממחוסרי  י‰י‰  ˘ל‡  (בכ„י  מ„יבורו  בו 

לקראת שבת ו

‰˘ביעי  'ויום  בפירו˘  בו  ˘כ˙וב  בר‡˘י˙',  ב˘ב˙  ˘נ‡מר  'כ˘ם  ˘‡מר  וז‰ו  ‰ברי‡‰,  בזמן 
כל  כי   .  . ביום ‰˘ביעי'  וינח   ıו‡˙ ‰‡ר ‰' ‡˙ ‰˘מים  ע˘‰  ימים   ˙˘˘ כי  ל‰' ‡ל˜יך  ˘ב˙ 

‰˘ביעיו˙ זכר ליום ‰˘ביעי ‰ם"]. 

יב) "˘˘˙  נ‡מר (כ‚,  ˘נ˙ ‰˘ביעי˙,  ע"„  ב˙וך ‰פר˘‰ ‰מ„בר˙  מ˘פטים,  בפ'  ו‰נ‰,   .‰
ימים ˙ע˘‰ מע˘יך וביום ‰˘ביעי ˙˘בו˙". ומפר˘ ר˘"י: "וביום ‰˘ביעי ˙˘בו˙ – ‡ף ב˘נ‰ 
‰˘ביעי˙ ל‡ ˙ע˜ר ˘ב˙ בר‡˘י˙ ממ˜ומ‰, ˘ל‡ ˙‡מר ‰ו‡יל וכל ‰˘נ‰ ˜רוי' ˘ב˙ ל‡ ˙נ‰ו‚ 

ב‰ ˘ב˙ בר‡˘י˙". 

נ˜ר‡˙  ˘כל ‰˘נ‰ ‰˘ביעי˙  ˘ב‚לל  לומר  סבר‡  י˘  – ‰‡מנם  ˙מו‰  נר‡‰  רי‰ט‡  ולפום 
ב˘ם "˘ב˙", לכן ל‡ י˘מרו ב‰ ‡˙ יום ‰˘ב˙?

˘ל  ל‰˘בי˙‰  זכר  ‰ו‡  ענינ‰  ‰˘ביעי˙  ‰˘נ‰  ˘ל  ˘‰˘בי˙‰  ויומ˙˜,  יובן  ל„רכנו  ‡ולם 
‰˜ב"‰ ביום ‰˘ביעי; ומע˙‰ מובן, ˘ב˘נ‰ זו ‰רי ‚ם ימו˙ ‰חול ‰ם "זכר למע˘‰ בר‡˘י˙", 

ולכ‡ור‰ ‡ין ˆורך עו„ ב‰זכר‰ ‰מיוח„˙ ˘ל יום ‰˘ב˙ „ו˜‡. 

עם  פ˘וט:  ו‰טעם   – בר‡˘י˙"  נו‰‚˙ "˘ב˙  ב˘ביעי˙  ˘‚ם  מח„˘ ‰כ˙וב  למע˘‰  ‡מנם 
‰יו˙ ˘"כל ‰˘נ‰ ˜רוי' ˘ב˙", ‰רי בפועל ‡ין ‰˘בי˙‰ ‡ל‡ ממל‡כו˙ ‰˘„‰ (ובמיל‡ – ‰זכר 
בפועל על י„י ‰˘בי˙‰ ‰ו‡ ר˜ בזמן ‰˘ייך למל‡כו˙ ‡לו ור˜ במי ˘עוב„ ‡˙ ‡„מ˙ו); וז‰ו 
‰חי„ו˘ ‰מיוח„ ˘ל יום ‰˘ב˙, ˘‰י‡ "זכר למע˘‰ בר‡˘י˙" ב‡ופן ‰מ˜יף ‡˙ כל ‰יום כולו 

כך ˘כל י‰ו„י ‡סור בכל מל‡כ‰ [ועו„, ˘י˘ ב˘ב˙ ‚ם מˆוו˙ חיוביו˙]. 

ו. וי˘ ל‰וסיף – בפנימיו˙ ‰ענינים:

‡מנם ˜יימ˙ מעל‰ ב‰"˘ב˙ ל‰'" ˘ביום ‰˘ב˙ – ˘„ו˜‡ "˘ב˙" זו מ˜יפ‰ ‡˙ ‰יום כולו 
ובכל ‰ענינים; 

נ‡מר  ב‰  ˘„ו˜‡  ‰˘ביעי˙,  ˘ב˘נ‰  ל‰'"  ב‰"˘ב˙  מעל‰  ‚ם  ˜יימ˙  ‚יס‡,  ל‡י„ך  ‡בל 
"ו˘ב˙‰ ‰‡רı ˘ב˙ ל‰'" – ˘ממ˘יכים ‡˙ ‰"˘ב˙ ל‰'" ‚ם בענינים ‡רˆיים. 

ו‰יינו: 

וכו' –  ˘כל ‰מל‡כו˙ ‡סורו˙  בז‰  בכל ‰עולמו˙, ‰מ˙בט‡˙  כללי˙  עלי'  י˘  ביום ‰˘ב˙ 
וממיל‡ ביום ‰˘ב˙ ‰רי כל ‰ענינים ‰ם מלכ˙חיל‰ במ„רי‚˙ "˘מים"; 

וז‰ו ‰חי„ו˘ ˘ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙, ˘‡ז ‡ין עלי' בכל ‰ענינים ‡ל‡ ר˜ בפרטים מסויימים (ר‡‰ 
"„רך מˆוו˙יך" ל‰ˆמח-ˆ„˜, מˆוו˙ ˜„ו˘˙ ˘נ˙ ‰ז') – ונמˆ‡, ˘בכללו˙ ‰‡„ם ו‰עולם ‰ו‡ במ„רי‚˙ 

"˘ב˙  ל‰מ˘יך  מˆליחים  ‚ופ‡  ז‰  וב˙וך  ובענינים ‡רˆיים,  „חול  בעוב„ין  ˘מ˙עס˜   ,"ıר‡"
ל‰'"!

לחי„ו˘  ‰כח  י˘  ˘ם  „ו˜‡  כי   – י˘ר‡ל   ıב‡ר ר˜  ‰˘ביעי˙  ‰˘נ‰  ˘בי˙˙  נו‰‚˙  [ולכן 
מיוח„ ז‰ ˘ל "ו˘ב˙‰ ‰‡רı ˘ב˙ ל‰'". וי˙יר‰ מזו – לכמ‰ „עו˙ ‰˘מיט‰ נו‰‚˙ מ„‡וריי˙‡ 
ר˜ בזמן ˘בי˙ ‰מ˜„˘ ˜יים, כי כ„י ל‰מ˘יך ‚ילוי ‰˜„ו˘‰ ‚ם ב‡רı, ˆריך ל‰יו˙ לז‰ סיוע 
עבו„˙  לנו  יחזיר  בימינו "‰רחמן  ובמ‰ר‰   ;ıב‡ר˘ בבי˙ ‰מ˜„˘  מ‡יר  ˘‰י'  מ‰‚ילוי ‡ל˜ו˙ 

בי˙ ‰מ˜„˘ למ˜ומ‰", ונ˘וב ל˜יים מˆו˙ ˘ביעי˙ כ˙י˜ונ‰ וב˘לימו˙‰, ‡כי"ר]. 



מה ענין שמיטה אצל הר סיני?
וידבר ה' אל משה בהר סיני גו' דבר אל בני ישראל גו' 
כי תבואו את הארץ גו' ושבתה הארץ שבת לה'

מה ענין שמיטה אצל הר סיני, והלא כל המצוות נאמרו מסיני, אלא 
מה שמיטה נאמרו כללותי' ופרטותי' ודקדוקי' מסיני, אף כולן נאמרו 
כללותיהן ודקדוקיהן מסיני
(כה, א ואילך. רש"י)

יש לדייק בלשון שאלת רש"י "מה ענין שמיטה 

אצל הר סיני", דמשמע שבא לומר שמצות שמיטה 

היא  השאלה  כוונת  והרי   – סיני  להר  שייכת  אינה 

במצות  חידוש  אינה  סיני  להר  שהשייכות  להיפך, 

שמיטה, אלא "כל המצוות נאמרו מסיני".

וי"ל, שרש"י נקט סגנון זה כדי לרמז, שהשאלה 

"ענין  מצד  גם  היא  סיני  הר  כאן  דוקא  נזכר  למה 

מ"הר  בתכלית  רחוק  לכאורה  שהוא  שמיטה", 

הוא  שמיטה  מצות  של  קיומה  זמן  שהרי   – סיני" 

רק לאחר הכניסה לארץ, ועוד י"ד שנה של כיבוש 

האדמה  עבודת  של  שנים  שש  ועוד  וחלוקה, 

שקיומן  בארץ,  התלויות  המצוות  שאר  (משא"כ 

אינו  וא"כ  והחלוקה).  הכיבוש  לאחר  מיד  הוא 

הר  אצל  דוקא  שמיטה  מצות  נזכרה  מדוע  מובן 

סיני.

וע"ז מתרץ רש"י שהיא הנותנת – דוקא במצות 

כללותי'  ש"נאמרו  ללמדנו  הכתוב  הוצרך  שמיטה 

לשאר  נלמד  וממנה  מסיני",  ודקדוקי'  ופרטותי' 

המצוות, ש"אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן 

מסיני":

קיום  שזמן  שמאחר  לומר,  מקום  הי'  לכאורה 

מצות שמיטה יהי' רק לאחרי משך זמן רב (כנ"ל), 

"פרטותי'  את  סיני"  "בהר  לומר  צורך  אין  הרי 

הדברים  אין  עדיין  שהרי  זו,  מצוה  של  ודקדוקי'" 

נוגעים לפועל, ודי באמירת כללות המצוה בלבד.

"בהר  דוקא  שמיטה  במצות  נאמר  כן  ועל 

תהי'  שלא  שמיטה,  מצות  שאפילו  ללמדנו  סיני", 

פרטי'  נאמרו  רבות,  שנים  עוד  למעשה  נוגעת 

לשאר  וק"ו  במכ"ש  למדנו  ומזה  בסיני,  ודקדוקי' 

נוגעות  היו  לא  שעדיין  אלו  אף  אף  כולן,  המצוות 

ודקדוקיהן  כללותיהן  נאמרו  ש"כולן  לפועל,  אז 

מסיני".

שלימות חירות העבד 
- יציאתו בשמיטה

ושבתה הארץ שבת לה'
(כה, ב)

איתא בזהר (פרשתנו קח, א) על פסוק זה, שהטעם 

הוא  השביעית  בשנה  לחפשי  יוצא  עברי  שעבד 

לפי שבשנת השמיטה צריך כל איש ישראל להיות 

אף  בשביעית  נחה  שהקרקע  דכשם  במנוחה, 

היא  הלשון  ומשמעות  למנוחה.  צריכים  העבדים 

שיציאת העבדים לחפשי היא בשנת השמיטה.

בתו"ש  (צויינו  הזהר  במפרשי  בזה  התמי'  וידועה 

שהרי  ועוד),  שם.  לזהר  ורמ"ז  מלך  מקדש  ע.  ס"ק  כא  משפטים 

הלכה רווחת היא שיוצא העבד לחופשי בשביעית 

למכירתו, ולא בשנת שמיטת הקרקעות.

וי"ל בזה:

ענגיל  להגר"י  טוב  לקח  (עיין  באחרונים  מבואר 

שייך  דאורייתא  במצוות  שאף  בארוכה),  ה'  כלל 

שהמצוה  שפעמים  היינו  ודיעבד,  לכתחילה  ענין 

בשלמותה,  שאינה  ופעמים  בשלמותה  מתקיימת 

"שנה  בקדשים  דאמרינן  הא  דכולהון  ואבוה 

הכתוב עליו לעכב" (יומא נא, ב).

ועד"ז י"ל גם בביאור דברי הזהר:

עברי  עבד  ששחרור  היא  הזהר  כוונת  עיקר 

בשביעית הוא מעין שנת השמיטה, דכשם שמצינו 

בכלל ישראל מנוחה בשנה השביעית, כך עבד יש 

לו מנוחה בשנה השביעית שלו.

העבדים  שמנוחת  הזהר  מלשון  שמשמע  ומה 

דס"ל  משום  היינו   - השמיטה  בשנת  היא 

כששנת  היא  לחירות  העבד  יציאת  ששלימות 

מנוחתו  שאז  השמיטה,  בשנת  חלה  שחרורו 

כלל  של  הכללית  המנוחה  עם  יחד  היא  הפרטית  

ישראל (וע"ד שמצינו בספירת העומר, ששלימות 

פסח  כשחל  היא  תמימות"  שבתות  "שבע  ענין 

בשבת, שאז ה"שבתות" דספירת העומר נשלמות 

ביום השבת).

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

המדור מודפס עיוי נשמת ר' עזריא צבי ב"ר מרדכי ע"ה

לקראת שבת י„

בו"  ל‡ ‰חזר˙י  ˘ני˙ ‡ם  בי  ע˘יר, ‰ימלך 
חסי„ו˙  במ„˙  נ‰‚  „ל‡  ‰רי  מ˘‰),  פני   –
˘ל‡  ˆיו‰  ‡ל‡  מ„בריו,  בו  לחזור  ˘ל‡ 
˘י˘‡ל‰ו  ע„  ל˙˙  ול‡  על ‡מיר˙ו  לסמוך 

˘ני˙.

ב„בר  בי‡ורים  כמ‰  מˆינו  במפר˘ים 
(ר‡‰ ב‰ב‡ ל˜מן – ˘ער יוסף ל‰חי„"‡ סי' ט, ˘נו˙ 

חי'  ס˜ל"‡,  סרנ"ח  יו"„  ‰‚ר"‡  בי‡ורי  ˘ם,  ‡לי‰ו 

‰ˆ"ˆ ˘ביעי˙ ˘ם ס"„, פרי יˆח˜ ח"‡ סנ"‡, ועו„): 

(‡) „˘‡ני מ˙נ‰ מרוב‰ ממ˙נ‰ מועט˙ 
ב„ע˙  ע"‡  מט  בב"מ  בבבלי  (כ‰‡ „מחל˜ 
ר' יוחנן „‰‡ „ס"ל „„ברים י˘ ב‰ם מ˘ום 
מועט˙  במ˙נ‰  ר˜  ‰ו‡  ‡מנ‰  מחוסרי 
במ˙נ‰  מ˘‡"כ  „‰מ˜בל,  „ע˙י‰  „סמכ‰ 
„בעוב„‡  „ע˙י‰),  סמכ‰  „ל‡  מרוב‰ 
˘נ‰‚  מועט˙  במ˙נ‰  מיירי  „˘ביעי˙ 
בב"מ  וכן  בו,  לחזור  ˘ל‡  חסי„ו˙  ממ„˙ 
לעני  מ˙נ‰  בכלל  כי  לעני,  מ˙נ‰  לענין  ˘ם 
‰י‡ מ˙נ‰ מועט˙; ‡בל "‡ין ע˙יר ‡ימליך 
מ˙נ‰  נו˙נים  „לע˘יר  „כיון  ˙ניינו˙",  בי 
ע"פ  ‡פילו  ל‰חמיר  בז‰  נ‰‚  ל‡  מרוב‰ 

מ„˙ חסי„ו˙.

(ב) בב"מ ‡יירי ר˜ בענין זמן ‰נ˙ינ‰, ‡י 
עני  בין  ו‰חילו˜  זמן,  ל‡חר  ל„חו˙‰  מו˙ר 
ב‚„ר ˆ„˜‰  לעני „‰וי  וע˘יר ‰ו‡ „‡מיר‰ 
י˘ ב‰ „ין נ„ר ו˜‡י עלי‰ בבל ˙‡חר ולכן 
ˆריך לי˙נ‰ מי„, ‡בל בע˘יר „‡ין בז‰ נ„ר 
מ„ין  זמן (‡בל  ל‡חר  ל„חו˙ ‰נ˙ינ‰  מו˙ר 
˜יום „ברו ל‡ ‰י‰ חוזר בו ‚ם בע˘יר, כ‰‡ 

„˘ביעי˙).

לי˙ן  כ˘‡מר  ‡יירי  „˘ביעי˙   ‡‰  (‚)
„במ˙נ‰  ‡ף  ולכן  ‰מ˙נ‰,  מ˜בל  בפני 
מרוב‰ ל‡ סמכ‰ „ע˙י‰ מ"מ מי„˙ חסי„ו˙ 
‡בל  ˘‰בטיח,  ממ‰  לחזור  ˘ל‡  ‡יכ‡ 

‰מ˙נ‰  מ˜בל  בפני  ˘ל‡  ‡יירי  ˘ם  בב"מ 
י˘  ולכן  ˘י˙ן ‰מ˙נ‰,  למ˘ר˙ו ‰ו„יע  ור˜ 
‰פר˘ בין עני „נע˘‰ כנ„ר מ˘‡"כ בע˘יר, 
בו  ליכ‡  י„ע,  ל‡  מ˙נ‰  „‰מ˜בל  „כיון 

‡פילו מ„˙ חסי„ו˙ ˘ל‡ לחזור.

בכל  ו‰„וח˜  ‰˜ו˘י  על  „נוסף  ‡יבר‡, 
פלפלו ‰מפר˘ים ‰נ"ל  ˘כבר  (כפי  בי‡ורים ‡ל‰ 
בעˆם ‰ענין,  ˙ירוˆים ‡לו), ˆ"ע  ˘על  ב˜ו˘יו˙ 

כ‡ן  ‰ירו˘למי  „ברי  מפ˘טו˙  „לכ‡ור‰ 
‰י˙‰  „רב  חסי„ו˙  מ„˙  ˘‰נ‰‚˙  מובן 
מ˜יים  ו‰י‰  מ„יבורו,  בו  חזר  ל‡  ˘מעולם 
בז‰,  מחוייב  ל‡ ‰י‰  ˘מˆ„ ‰„ין  „ברו ‡ף 
‰ו‡  ‰מ˜בל  ‡ם  חילו˜  ‡ין  ז‰  טעם  ומˆ„ 
(ו‰מ˜בל  מרוב‰  מ˙נ‰  ˘‰י‡  ‡ו  ע˘יר 
‰מ˜בל  בפני  ˘ל‡  ‡ו  „ע˙י‰)  סמכ‰  ל‡ 
ב„יבורו,  ˘ינוי  ‰"ז  ‡ופן  בכל  כי   – וכו' 
ע"פ  לומר  ו‡ין  ˘‡ומר;  מ‰  מ˜יים  ˘‡ינו 
במיוח„ ‰י‰  (˘רב  חסי„ו˙ „רב  מ„˙  ‚ו„ל 
˙˘ובו˙  עי'  מילי „חסי„ו˙‡,  בע˘ר‰  נו‰‚ 
˘ל‡  ועו„)  ס˜ע"ח  ˙˘וב‰)  (˘ערי  ‰‚‡ונים 

˜יים „ברו בפרטיו. 

ב˘ינוי  ‰„יו˜  ב‰˜„ם  בכ"ז  ו‰נר‡‰ 
ל˘ון  ˘ביעי˙  „בסוף  בב' ‰סו‚יו˙,  ‰ל˘ון 
ובב"מ  בי˙י",  לבני  "כ„ ‡נ‡ ‡מר  רב ‰י‡ 
‰ו‡  „‰חילו˜  ונ"ל  ל˘מ˘י‰".  מפ˜„  "רב 
ורכו˘  בממון  רב  ˜‡י  בי˙ו  לבני  „ב„בריו 
מ"˘  מ˘‡"כ  בי˙ו,  ובני  רב  ˘ל  ‰פרטי 
לב"ב)  לומר  ˘ייך  ‡ין  (כי  „ו˜‡  ל˘מ˘י‰ 
וב"ב,  רב  ˘ל  ‰פרטי  ברכו˘ו  ל‡  ‡יירי 
רב  ב˙ור  בר˘ו˙ו  ‰נמˆ‡  ברכו˘  ‡ל‡ 
בר˘ו˙ו  נמˆ‡ים  רכו˘  סו‚י  ˘כמ‰  בעירו, 
˜ופ˙  וכמו:  ˘לו),  ˘‡ינם  (‡ף  וב‡חריו˙ו 
לו  ˘נמסר  רבים)  ‡ו  („יחי„  ממון  ‰˜‰ל, 
לˆ„˜‰.  בחלו˜˙ו  ממונ‰  ל‰יו˙  לחל˜ו ‡ו 
וכיו"ב. ומובן ˘בנו‚ע לרכו˘ ז‰ ˘בר˘ו˙ו 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בעובדא דרב דא הדר ביה 
ממתנה בדברים

יקשה על תירוצי המפרשים ליישב הנהגת רב עם עובדא דרב בירוש' ב"מ דאין התחייבות ע"י דיבור / יחדש 
דמצד הקפדת רב נשתנה גדר דיבורו עד שחל על ידו קנין בחפץ ועפ"ז יבאר החילוק בין העובדות

‰מטלטלין  "כל  ˘ביעי˙  בסוף  ˙נן 
רוח  וכל ‰מ˜יים ‡˙ „ברו  במ˘יכ‰,  נ˜נין 
מעי˜ר  פירו˘, ‡מנם  נוח‰ ‰ימנו".  חכמים 
‰„ין יכול לחזור בו ˜ו„ם מ˘יכ‰, ‡ך מ"מ 
‰ימנו.  נוח‰  חכמים  רוח  חוזר  כ˘‡ינו 
„לר"י  ורב,  יוחנן  ר'  פלי‚י  ובירו˘למי 
"‡מר לי˙ן מ˙נ‰ לחבירו ובי˜˘ לחזור בו, 
‡נ‡  כ„  ‡מר,  „רב  פלי‚,  ו"רב  בו",  חוזר 
לינ‰  נ˘,  לבר  מ˙נ‰  לי˙ן  בי˙י  לבני  ‡מר 
„יבורו   ˙‡ ˘מ˜יים  בי",  חוזר  ‡נ‡)  (לי˙ 
ל˙˙ ‰מ˙נ‰. ול‰לן בירו˘' מ˜˘‰ מעוב„‡ 
מילח‡  על  ערבון  נ˘ ‡פ˜י„  בר  "ח„  „רב, 
(˘ע˘‰ מ˜ח עם ‡' על מלח ונ˙ן לו מ˘כון 
ורˆ‰  ‰מלח,  (נ˙יי˜ר  וי˜ר˙  ‰מ˜ח),  על 
‡"ל,  רב,  ל‚בי‰   ‡˙‡ בו),  לחזור  ‰מוכר 
נ‚„  ˘‰ו‡  מ‰  (כל  עירבונו  כל  לו  י˙ן  ‡ו 
מלח), ‡ו  וכך  כך  ˘וויו  כפי  לו  י˙ן  ערבונו 
(‡ם ‡ינו רוˆ‰ במ˜ח) ימסור לו למי ˘פרע 
(„במ˜ˆ˙ „מים ˘˜יבל נ˙חייב מי‰˙ ל˜בל 
עליו מי ˘פרע), מחלפ‡ ˘יט˙י‰ „רב, ˙מן 

‰ו‡ ‡מר כ„ ‡נ‡ ‡מר לבני בי˙י לי˙ן מ˙נ‰ 
זוכ‰  בלחו„  (ב„יבור  בי  חזר  לינ‰  נ˘  לבר 
(„‡פילו  ‰כין"  ‡מר  ‰ו‡  וכ‡ן  ‰מ˜בל) 
‰ו‡  יכול  ‰מ˜ˆ˙  על  ערבון  ˘˜יבל  מוכר 
ומ‰  ‰„ין  למ„˙  "˙מן  ומ˘ני,  בו).  לחזור 
„רב נ‰‚ למ„˙ חסי„ו˙" (ב‰‡י עוב„‡ ע"פ 
ומ‰ „רב  כן,  מ„˙ ‰„ין ‰ו‡, „ל„ינ‡ ‰ור‰ 
נ‰י‚ בעˆמו ע"פ מ„˙ חסי„ו˙ ‰ו‡, ˘‡ע"פ 
˘מ„ינ‡ ל‡ זכ‰ ב‰ ‰מ˜בל, לפנים מ˘ור˙ 

‰„ין ע˘‰, ונ‰‚ בעˆמו מ„˙ חסי„ו˙).

ו‰˜˘‰ בפלפול‡ חריפ˙‡ לר‡"˘ ב"מ 
ל‰‚ר"‡  ‡לי‰ו  ב˘נו˙  (וכ"‰  ס˜"˘  סי"ב  פ"„ 
בירו˘למי  „רב  ‡חר˙  מעוב„‡  ועו„)  כ‡ן 

‡ימ˙  ל˘מ˘י‰  מפ˜„  "רב  ‰"ב  פ"„  ב"מ 
„נימר לך ˙˙ן מ˙נ‰ לבר נ˘, ‡ין ‰ו‰ מסכן 
˙ניינו˙"  בי  ע˙יר ‡מליך  ו‡ין  מי„,  לי‰  ‰ב 
˙ן  לך  כ˘‡ומר  למ˘ר˙ו,  מˆו‰  ‰י‰  ("רב 
‡ו˙י  ˙˘‡ל  ול‡  מי„,  לו  ˙˙ן  לעני,  מ˙נ‰ 
‰ו‡  ו‡ם  בו,  לחזור  יכול  ˘‡יני  לפי  עו„, 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

לקראת שבת המדור מודפס ח
עיוי נשמת

הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר 
מרדכי אברהם ישעי' 

ע"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ע
נב"ע י"ד ניסן ה'תש"פ

תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

חיות בשמיטה מעה 
מהעום

מה פשר ההוראה ”שש שנים תזרע שדך“? / מהו ההפרש בין שם ”הוי‘“ לשם ”אלקים“ בהנהגת השי“ת עם 
עולמו? / מי יותר נעלה: השבת או השנה השביעית? / ומהו סוד שביתת הארץ בשנה השביעית?

˘„ך  ˙זרע  ˘נים  ב˘˘ ‰˘נים: "˘˘   ıעבו„˙ ‰‡ר ב‰ור‡‰ ‡ו„ו˙  פו˙ח  ˆיווי ‰˘מיט‰ 
‰˘ביעי˙  "וב˘נ‰  ‰ˆיווי  מופיע  מכן  ול‡חר  ˙בו‡˙‰",   ˙‡ ו‡ספ˙  כרמך  ˙זמר  ˘נים  ו˘˘ 

˘ב˙ ˘ב˙ון י‰י' ל‡רı ˘ב˙ ל‰'" ו‚ו' (פר˘˙נו כ‰, ‚-„).

וי˘ ל˙מו‰ לכ‡ור‰:

˘נים.   ˘˘  ıר‡‰  ˙‡ לעבו„  וחיוב  ˆיווי  ב˙ור˙  ‡ינ‰  ו‚ו'  ˙זרע"  ˘נים   ˘˘" ‰‰ור‡‰ 
ל‡סור  ˙י˙י  מ‰יכ‡  כי  ˘נים,  ב‡ו˙ן   ıר‡‰ לעבו„˙  ‰י˙ר  נ˙ינ˙  ˙כלי˙‰  ‡ין  ‚ם  ומ‡י„ך, 

ז‡˙. ו‡ם ‡ין כ‡ן ˆיווי ו‚ם ‡ין כ‡ן ‰י˙ר, מ‰ו פ˘ר‰ ˘ל ‰‰ור‡‰ "˘˘ ˘נים ˙עבו„"?

פעם בשבע שנים – להיות מופשט מן העולם
נ‡כל"?!  "מ‰  ו‰זע˜‰  ‰˘‡ל‰  ועול‰  מ˙עורר˙  ‰˘ביעי˙,  ב˘נ‰  ˘וב˙  ‡„ם  כ‡˘ר 
מ˘ך  עמל  י‰ו„י  כן  ועל  יחי' ‰‡„ם,  ˘עליו  עו˘ים ‡˙ ‰לחם  ˘ממנ‰  זו  ˙בו‡˙ ‰‡רı ‰י‡ 
ב˘נ‰  וכ‡˘ר  ול‰˙˜יים.  לחיו˙  בכ„י  ˙בו‡˙ו   ˙‡ ומעב„  ו˜וˆר  וחור˘  זורע  ˘נים,   ˘˘
‰˘ביעי˙ ˙ובעים ממנו לח„ול מעבו„˙ ‰‡„מ‰, ‰רי ב„רך ‰טבע ל‡ י‰י' לו מזון כ„י חייו.

(˘ם  ל˘ל˘ ‰˘נים"  וע˘˙ ‡˙ ‰˙בו‡‰   .  . ברכ˙י  מבטיח‰ ‰˙ור‰ "וˆיווי˙י ‡˙  כך  ועל 
כ‡). ‰ˆטרכויו˙יו ˘ל ‰י‰ו„י ב‡ו˙‰ ˘נ‰ י‚יעו ‡ליו ב‡ופן ˘למעל‰ מן ‰טבע.

ב‡מ˙, ‰רי ‚ם במ˘ך ˘˘ ‰˘נים, כ‡˘ר ‡„ם חור˘ וזורע מ‚יע‰ פרנס˙ו מ‰˜ב"‰ לב„ו. 
ומנ‰לו  מנ‰י‚ו  ו‰ו‡  ור‚ע,  ר‚ע  בכל  לי˘  מ‡ין  מחי' ‡ו˙ו  י„י ‰˜ב"‰, ‰ו‡  על  נבר‡  ‰עולם 



טלקראת שבת

בכל פרט ופרט. ו‡ם ‰ˆמיח‰ ‰‡רı ‡˙ ˙בו‡˙‰ ‰רי ז‰ ˘פע ˘נ˘פע מ‰˘י"˙ עˆמו.

י˘ר  פרנס˙ו  מ˜בל  ו‡ינו  ‰‡„מ‰,  בעבו„˙  ל‰˙עס˜  ‰י‰ו„י  ˆריך  מ˜ום  מכל  ‡מנם, 
מ‰˘י"˙ ב‡ופן ‚לוי:

י˙'  לו  ל‰יו˙  ‰˜ב"‰  ˘"נ˙‡וו‰  מ‰  ‰י‡  ‰עולם  ברי‡˙  ˘˙כלי˙  חז"ל,  ב„ברי  מבו‡ר 
˘פל  ˙ח˙ון  עולם  ˘יבר‡  ו‰יינו  פל"ו),  ב˙ני‡  ב‡רוכ‰  נ˙ב‡ר  טז.  נ˘‡  (˙נחומ‡  ב˙ח˙ונים"  „יר‰ 
ל‰יו˙  ר‡וי  כולו  ‰עולם  ˘י‰י'  ע„  עבו„˙ם  י„י  על  ‡ו˙ו  וי˜„˘ו  יזככו  י˘ר‡ל  ובני  ו‡רˆי, 

„יר‰ ומ˘כן לו י˙'.

י˘ "ניˆוı" ‡לו˜י,  עניין ‚˘מי  בכל  ב˘ם "עבו„˙ ‰בירורים":  מכונ‰  י˘ר‡ל  בני  עבו„˙ 
י‰ו„י  וכ‡˘ר  ב‚לו˙,  בו  נמˆ‡  ‰‡לו˜י   ıו‰ניˆו ‡ו˙ו,  ומ‰וו‰  ˘מחי'  ‡לו˜י˙  חיו˙  ˘‰י‡ 
מ˘˙מ˘ ב‡ו˙ו „בר ‚˘מי כפי ‰ור‡ו˙ ‰˙ור‰, ל˘ם ˘מים ולעבו„˙ו י˙', ‰רי ‰ו‡ "מברר" 

‡˙ ‰חיו˙ ‰‡לו˜י˙ מ‡ו˙ו „בר ומזכך ‡ו˙ו ומעל‰ו ל˜„ו˘‰.

‡ילו ‰י' ניכר בעולם ˘‰˘י"˙ מחיי‰ו ומ‰וו‰ ‡ו˙ו ˙מי„, ל‡ ‰י' ˆורך בעבו„˙ ‰בירורים 
ובזיכוך ‰‚˘מיו˙, ול‡ ‰יי˙‰ מˆי‡ו˙ ˘ל "˙ח˙ונים" ומ˜ום ח˘וך ˘ˆריך לע˘ו˙ו ל„יר‰ לו 
י˙'. ועל כן, נבר‡ ‰עולם ב‡ופן ˘י˘ ‰עלם ו‰ס˙ר על ‰חיו˙ ‰‡לו˜י˙ ו‰‰נ‰‚‰ ‰‡לו˜י˙, 
י˘ר‡ל  בני  עבו„˙  ו‡זי  ומנ‰לים ‡˙ ‰עולם.  מנ‰י‚ים  ˘‰ם  חו˜י ‰טבע  ˘י˘נם  לעין  ונר‡‰ 
‰י‡ לעסו˜ בענייני ‰עולם על פי ‰˙ור‰ ול˘ם ˘מים, ובכך לבררם ולזככם ולע˘ו˙ „יר‰ לו 

י˙' ב‡ו˙ם ‰עניינים.

ב˘נ‰  לזמן,  מזמן  ו‡ילו  ‰˘נים,   ˘˘ במ˘ך  נו‰‚  ו‰ו‡  ‰ר‚יל,  ‰ס„ר  ‰ו‡  ז‰  כל  ‡ך 
עם  עס˜  כל  לו  י‰י'  ל‡  ענייניו ‰‡רˆיים,  מכל  ˘י˙נ˙˜  על ‰י‰ו„י  מˆוו‰ ‰˘י"˙  ‰˘ביעי˙, 

עבו„˙ ‰‡רı, ויסמוך לחלוטין על ‰˜ב"‰ לב„ו ˘י˘פיע לו ברכ˙ו למעל‰ מ„רך ‰טבע.

שש השנים מושפעים מהשמיטה ומשפיעים עלי‘
עבו„˙ ˘˘ ‰˘נים ו˘נ˙ ‰˘מיט‰, ˙לויו˙ זו בזו: ‰נ‰‚˙ ‰י‰ו„י ב˘˘ ‰˘נים ‰י‡ ‰כנ‰ 

לעבו„˙ ‰˘מיט‰ ‰נעלי˙, ועבו„˙ ‰˘מיט‰ ˆריכ‰ ל‰˙בט‡ ב˘˘ ‰˘נים ‰ב‡ו˙.

למעל‰  ˘ל  עבו„‰  בס„ר  ול‰יו˙  ו‰טבעי,  ‰‚˘מי  מ‰עולם  ל‰˙עלו˙  יוכל  ˘י‰ו„י  בכ„י 
מן ‰טבע, ‰רי ז‰ נפעל על י„י ˘ב˘˘ ‰˘נים ‰˜ו„מו˙ ‰ו‡ עב„ ‡˙ עבו„˙ו בענייני ‰עולם, 
ב„רכי ‰טבע, כפי ‰ור‡ו˙ ‰˙ור‰. „וו˜‡ כ‡˘ר י‰ו„י מ˙עס˜ ב"עבו„˙ ‰בירורים" ובזיכוך 

‰עולם כ„רו˘, ‰רי בכוחו ל‰˙עלו˙ ול‰˙רומם מ‚„רי ‰טבע ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙.

כפי  ˘נים   ˘˘  ‰„˘‰  ˙‡ ˘יזרע  י„י  על   – ˘„ך"  ˙זרע  ˘נים   ˘˘" ‰כ˙וב:  נ„ר˘  וכך 
ל‰וי'" –  ˘ב˙   .  . ל"ו‰˘נ‰ ‰˘ביעי˙  יזכ‰  ו˘‡ר „ינים,  מכל‡יים  בז‰ירו˙  ‰ור‡ו˙ ‰˙ור‰, 

ל‰˙רומם מן ‰עולם.

ו˘"נ),  פ"ו.  ו‰‡מונ‰  ‰יחו„  ˘ער  ˙ני‡  (ר‡‰  י„וע  ‰נ‰  כי  „וו˜‡.  ל‰וי'"  "˘ב˙  ‰כ˙וב  ומ„יי˜ 
על  מור‰  "‡ל˜ים"  ˘ם  ‰עולם.  עם  ˘ונים  ‰נ‰‚‰  ‡ופני  על  מורים  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘˘מו˙יו 
פי  על  מ˙נ‰‚  ˘‰עולם  ב‰  ˘נר‡‰  ‰טבע,  ‰נ‰‚˙  נוˆר‰  וממנו  י˙',  ‡ורו  על  ו‰עלם  ‰ס˙ר 

מהותו האמיתית של 
יהודי – "ושבתה הארץ"

כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה 
הארץ שבת לה'. שש שנים תזרע שדך וגו'
(כה, ב-ג)

בהר.  ר"פ  יפות  פנים  (ראה  המפרשים  הקשו 

תחלה  נאמר  מדוע  ועוד):  בהר,  ר"פ  לקו"ת 

"שש  אח"כ  ורק  לה'"  שבת  הארץ  "ושבתה 

הוא  הזמנים  סדר  והרי  גו'",  שדך  תזרע  שנים 

האדמה  עבודת  שנות  שש  תחלה   – להיפך 

ואח"כ שנת השמיטה?

חשובה  הוראה  טמונה  שבזה  לומר  ויש 

בעבודת האדם לקונו:

שייכות  להם  אין   - עצמם  מצד  ישראל  בני 

העולם  שהרי  האדמה,  ועבודת  העולם  לעניני 

ר"פ  (רש"י  ישראל  בשביל  אלא  נברא  לא  כולו 

בראשית), שנברא כדי "לשמש את קוני" (קידושין 

בסופה). וכמובן גם בפשטות, שהרי "כל ישראל 

לו  אין  מלך  ובן  א),  סז,  (שבת  הם"  מלכים  בני 

שייכות כלל לעבודת האדמה, חרישה וזריעה 

אביו  בשימוש  תמיד  עוסק  הוא  אלא  וכיו"ב, 

המלך בארמונו.

ולזה באה שנת השמיטה, שבה צריך האדם 

לשבות מעבודת האדמה ולעסוק רק בעבודת 

השנה  כל  "שתהי'  כאן  הספורנו  כלשון  ה', 

הבטלה מעבודת האדמה מוכנת לעבודתו כו' 

שגם עובדי האדמה כאשר ישבתו בשנה ההיא 

יתעוררו לדרוש את ה'" – כדי להראות לנו את 

מהותו האמיתית של עם ישראל, שהיא העסק 

בעבודת ה' בלבד.

לה'"  שבת  הארץ  "ושבתה  נאמר  כן  ועל 

שעיקר  ללמדנו  שדך",  תזרע  שנים  "שש  לפני 

שנים  "שש  אינה  ישראל  איש  של  עבודתו 

תזרע שדך", אלא מהותו האמיתית היא הזמן 

אינו  ושבו  לה'",  "שבת  להיות  מקדיש  שהוא 

עוסק בעניני העולם אלא בעבודת ה' בלבד.

"וצויתי את ברכתי" 
- באלף השביעי

וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע 
ולא נאסוף את תבואתנו. וצויתי את ברכתי לכם בשנה 
השישית
(כה, כ–כא)

יש לפרש בדרך החסידות:

לשנת  הקודמות  השנים  ששש  ידוע 

קיום  של  שנין"  אלפי  כנגד "שית  הן  השמיטה 

הז'  האלף  כנגד  הינה  השמיטה  ושנת  העולם, 

על  ורמב"ן  ראב"ע  א.  צז,  סנהדרין  (ראה  שלאחריהם 

פ' ב' כאן ועוד).

"מה  ישראל  של  שאלתם  נשאלת  כאן  ואף 

עומדים  אנו  הרי  גו'":  השביעית  בשנה  נאכל 

וכקושיית  וירוד,  נמוך  בדור  השישי,  באלף 

ואיך  דרי",  "אכשור  ב)  לט,  (יבמות  הגמרא 

בשנה  "נאכל  הדלים  מעשינו  ידי  שעל  ייתכן 

השביעית", נזכה לבוא לאלף השביעי?

את  "וצויתי  ההבטחה  באה  כאן  וגם 

התלוי  את  בנ"י  יעשו  שאם  היינו  ברכתי", 

ראויים  הם  אין  עבודתם  שמצד  אף  בהם, 

ה'  יתן  מקום  מכל  השביעי",  ל"אלף  לבוא 

ברכה מיוחדת בעבודתם, שעל ידה יזכו לבוא 

לגאולה הקרובה. אכי"ר.



י‡לקראת שבת

בעבו„˙  ˆורך  ‡ין  ‰˘ב˙  ˘ביום  ‰ו‡  ז‰  ‡יסור  ועומ˜  ‡סור‰,  בורר  מל‡כ˙  ב˘ב˙,  ‡ך 
‰בירורים. ‰מ‡כל ‡ינו מעורב בטוב ורע, ‡ל‡ "מ˙על‰ ‰מ‡כל כמו ˘‰ו‡ ב˘ר˘ו" ‰רוחני 
˘ום  בו  ו‡ין  מ‡ו„,  ו‚בו‰  נעל‰  עניין  ‰ו‡  ‰מ‡כל  ‰רוחני  ˘ב˘ור˘ו  ו‰יינו  ˘ם).  ‡ור  (˙ור‰ 

‚˘מיו˙ וחומריו˙, וב˘ב˙, ‰נ‰ ‰מ‡כל, כפי ˘‰ו‡ בעולם ‰‚˘מי, עומ„ ב„ר‚‰ רוחני˙ כפי 
˘‰ו‡ ב˘ור˘ו ‰רוחני. ולכן ‰‡כיל‰ ב˘ב˙ ‰י‡ מˆוו‰, ו‡ין ‡ז מלחמ‰ ועבו„˙ ‰בירורים.

˘‰˜ב"‰  י„י  על  ˘נוˆרו  ו‰‰עלמו˙  כלים ‰‰ס˙רים  ב˘ב˙  ל‰וי'" –  נ‡מר "˘ב˙  כך  על 
מעלים ‡˙ עˆמו ב˘ם ‡ל˜ים, ו‡זי מ˙‚ל‰ בעולם ‰‚˘מי ˘ם ‰וי', ו‰עולמו˙ כולם מ˙עלים 

ומ˙רוממים.

נמˆ‡, ‡פו‡, ˘‚ם ב˘ב˙ עומ„ י‰ו„י למעל‰ מן ‰עולם, עם ‚ילוי ˘ל ˘ם ‰וי'. ‡ך ל‡מי˙ו 
˘ל „בר י˘ מעל‰ מיוח„˙ „וו˜‡ ב"˘ב˙ ל‰וי'" ˘ל ˘נ˙ ‰˘מיט‰, וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

לזכך את המקומות הנחותים ביותר
בי‡ור ‰עניין:

במבט ˘טחי, נר‡‰ ˘˘בי˙˙ ‰˘ב˙ נעלי˙ ‰י‡ מן ‰˘מיט‰, כי ב˘נ˙ ‰˘מיט‰ ‡ין ‰‡„ם 
וכיוˆ‡  ו‰‡רי‚‰  ו‰בניין  ‰כ˙יב‰  עליו  נ‡סרו  ל‡  ˘‰רי  ‰‚˘מיו˙,  ממל‡כו˙  ל‚מרי  מנו˙˜ 
ב‡לו. ולעומ˙ ז‡˙ ביום ‰˘ב˙ ‰ו‡ מופר˘ ל‚מרי מכל ל"ט מל‡כו˙, מסי„ור‡ „פ˙ ועוב„ין 

„חול.

‡ך ב‡מ˙, מעל‰ עˆומ‰ י˘ ב˘בי˙˙ ‰˘מיט‰ על פני ˘בי˙˙ ‰˘ב˙:

ביו˙ר,  ‰נחו˙ים  ‰מ˜ומו˙   ˙‡ ‚ם  ולזכך  ‰˜„ו˘‰   ˙‡ ל‰ח„יר  ‰ו‡  ‰י‰ו„י  ˘ל  ˙פ˜י„ו 
ו˘ם ‚ופ‡ ל‰‡יר ‡˙ ‡ור ‰˜„ו˘‰ ‰נעל‰ ביו˙ר. ו‰נ‰, ביום ‰˘ב˙ ‡כן ‰י‰ו„י עומ„ במˆב 
‰˜„ו˘‰   ˙‡ מח„יר  ‰ו‡  ‡ין  מ‡י„ך,  ‡ך  ‰עולם,  מעס˜י  ל‚מרי  ומופ˘ט  ומרומם,  נעל‰ 

בעולם ‰˙ח˙ון ו‰מ‚ו˘ם.

ב˙וך  ‰נ˘‚בו˙,  ‰˜„ו˘‰  „ר‚ו˙   ˙‡ מח„יר  ‰י‰ו„י  ‰רי  ‰˘מיט‰,  ב˘נ˙  ז‡˙  ולעומ˙ 
‰עולם,  מן  ומרומם  נעל‰  ל‰וי'”,  ”˘ב˙  ˘ל  במˆב  עומ„  ‰י‰ו„י  ו‰נחו˙.  ‰˙ח˙ון  ‰עולם 
ויח„ עם ז‡˙, ‰רי ‰ו‡ עוס˜ בעוב„ין „חול ו˘ם ‚ופ‡ מח„יר ‡˙ ‡ור ‰˜„ו˘‰ ˘למעל‰ מן 

‰טבע ולמעל‰ מן ‰עולם.

ועל זו ‰„רך „ר˘ מורנו ‰בעל ˘ם טוב: "ו˘ב˙‰ ‰‡רı" – ˘‚ם ‰‡רı ‰חומרי˙ ו‰נחו˙‰ 
˙‰י‘ ב‰˙בטלו˙ ו"˘בי˙‰" מוחלט˙ לפני ‰בור‡ י˙"˘ (ר‡‰ ˙ול„ו˙ יע˜ב יוסף רי˘ פר˘˙נו).

לקראת שבת י

חו˜י ‰טבע, ו‡ין רו‡ים ברור ‡˙ מ‰ ˘‰˘י"˙ מנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם. ועל כן ˘ם "‡ל˜ים" ‰ו‡ 
ב‚ימטרי' "‰טבע" (פר„ס ˘י"ב פ"ב. ועו„).

ולעומ˙ ז‡˙, ˘ם "‰וי'" מור‰ על ‰נ‰‚‰ ˘ל ‚ילוי ‡ורו י˙' למעל‰ מן ‰טבע, בל‡ ˘ום 
‰עלם ו‰ס˙ר, ב‡ופן ˘נר‡‰ בחו˘ ˘‰ו‡ לב„ו ו‡ין בל˙ו.

ועל כך ‡מר ‰כ˙וב ˘˘נ˙ ‰˘מיט‰ ‰י‡ "˘ב˙ ל‰וי'", ˘ב‰ ‰י‰ו„י מ˙רומם מן ‰עולם 
ומ‚„רי ‰טבע, על י„י ˘עב„ עבו„˙ ˘˘ ‰˘נים כ„רו˘.

וכך ‚ם ל‡י„ך ‚יס‡: ‰יכול˙ ל‰˙עס˜ בעניינים ‚˘מיים ו‡רˆיים במ˘ך ˘˘ ˘נים כר‡וי 
על פי ‰ור‡ו˙ ‰˙ור‰, ‰י‡ „וו˜‡ על י„י ˘מזמן לזמן ‰ו‡ מ˙על‰ מן ‰עולם ‰‚˘מי ומחו˜י 
‰טבע ו˘וב˙ "˘ב˙ ל‰וי'". ר˜ ‡ז יכול ‰ו‡ לרומם ולזכך ‡˙ ‰‡רı ולע˘ו˙‰ „יר‰ לבור‡ 
ו‰‚˘מיו˙  בענייני ‰חומריו˙  ל˘˜וע  עלול ‰ו‡  ˘נ˙ ‰˘מיט‰, ‰רי  חסר‰ ‰˜„מ˙  ו‡ם  י˙'. 
ו"יחו„‡  עיל‡‰"  ל"יחו„‡  בנו‚ע  ו‡ילך,  ז  פר˜  עı ‰חיים  ב˜ונטרס  לז‰  ב„ומ‰  [ור‡‰  מ„חי ‡ל „חי  וליר„ 

.["‰‡˙˙

ובירור  זיכוך ‰‚˘מיו˙  עבו„˙  ˘„ך" – ‰˙כלי˙ ‰י‡  ˙זרע  ˘נים  נ„ר˘ ‰כ˙וב: "˘˘  וכך 
ניˆוˆו˙ ‰˜„ו˘‰, ולז‡˙ נ„ר˘ ˙חיל‰ ˘"ו‰˘נ‰ ‰˘ביעי˙ . . ˘ב˙ ל‰וי'", ˘י‰י' מזמן לזמן 

מופ˘ט מענייני ‰עולם וסומך על ברכ˙ ‰' למעל‰ מ„רך ‰טבע.

שביתה מ“עבודת הבירורים“
ו‰נ‰, ב„ומ‰ ל˘בי˙˙ ‰˘מיט‰, ˘‰י‰ו„י עומ„ "למעל‰ מן ‰עולם", ‰רי י˘ ‚ם ˘בי˙‰ 

בכל ˘בוע ו˘בוע ביום ‰˘ב˙ ˜ו„˘. 

‚ם ‰˘ב˙ ‰י‡ "˘ב˙ ל‰וי'", למעל‰ מכל ‰‰עלמו˙ ו‰‰ס˙רים ˘ל ˘ם "‡ל˜ים":

מבו‡ר בס‰"˜ (ב‰ב‡ ל˜מן ר‡‰ ˙ור‰ ‡ור רי˘ פר' חיי ˘ר‰. ו˘"נ), ˘במ˘ך כל ימי ‰˘בוע ˜יים 
מוטל ‡ז  ועל ‰‡„ם  ורע,  טוב  ˘ל  ˙ערוב˙  בעולם  וממיל‡ ˜יים  י˙',  על ‡ורו  בעולם ‰עלם 
˘מים,  ל˘ם  ו„וו˜‡  ב‡ופן ‰מו˙ר,  ענייני ‰עולם  לנˆל ‡˙  "עבו„˙ ‰בירורים",  לעבו„ ‡˙ 

ובכך "מברר" ומפרי˘ ‡˙ ‰טוב מ˙וך ‰רע ו‰מ‚ו˘ם.

י˙',  ‡ורו  ‚ילוי  על  ו‰ס˙ר  ‰עלם  ‡ין  ˘בו  למˆב  ‰עולמו˙  מ˙עלים  ‰˘ב˙,  ביום  ‡ך 
ל‰˙עלו˙  מן ‰רע, ‡ל‡ ‰עבו„‰ ‰י‡  לברר ‡˙ ‰טוב  ל"עבו„˙ ‰בירורים",  מ˜ום  ו‡זי ‡ין 

ול‰˙רומם בענייני ˜„ו˘‰.

‰פר˘ ז‰ מ˙בט‡, למ˘ל, בעניין ‰‡כיל‰:

במ˘ך ימי ‰˘בוע ‰‡כיל‰ ‰י‡ עניין ˘ל מלחמ‰, וכל˘ון ‰ז‰ר (ח"‚ ˜פח, ב) "נ‰מ‡ ‡פום 
מן ‰‡וכל  לי‰נו˙  ˘ל‡  עז‰  מלחמ‰  כ„י  ו˙וך  פי ‰חרב,  על  נע˘י˙  ליכול", ‰‡כיל‰  חרב‡ 
‰חיו˙   ˙‡ ‰‡וכל  מן  מבררים  כך  בלב„.  י˙'  ולעבו„˙ו  ˘מים  ל˘ם  ל‡וכלו  ‡ל‡  ‰‚˘מי, 
למ˜ור‰  ומחברים ‡ו˙‰  ו‰נחו˙,  במ‡כל ‰‚˘מי  מר‰  ב‚לו˙  ˘רוי'  ˘‰יי˙‰  ˘בו,  ‰‡לו˜י˙ 

ב˜„ו˘‰.


